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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-01-2015 - 19-01-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Elżbieta Kowalczyk, Ewa Kantyka, Joanna Karp. Badaniem objęto 70 uczniów (ankieta

i wywiad grupowy), 246 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 27 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego

i partnerów Szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został

sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OS - Arkusz obserwacji szkoły

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego

WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa)

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale



Szkoła Podstawowa nr 5 4/27

      

Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach jest częścią Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, w skład

którego wchodzi także Gimnazjum. Zorganizowane są w niej oddziały integracyjne. Prowadzona jest przez

Gminę Wadowice. Funkcjonuje w środowisku miejskim powiatu wadowickiego. Obejmuje trzynaście oddziałów,

do których uczęszcza dwustu osiemdziesięciu dziewięciu uczniów.

W Szkole realizuje się podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego oraz zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia

każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe oraz formułują i wdrażają wnioski pochodzące z tych

analiz, które przyczyniają się do osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów oraz wzrostu efektów

kształcenia. Działania Szkoły ukierunkowane są na osiągnięcie sukcesu przez uczniów na kolejnym etapie

edukacyjnym i rynku pracy.

Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację

społeczną każdego ucznia. Organizuje zajęcia rozwijające, wyrównujące szanse edukacyjne i specjalistyczne

adekwatne do potrzeb uczniów. Ma miejsce współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom. W Szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne. Organizowany jest "Dzień Tolerancji" oraz

kampania "Postaw na Rodzinę". Prowadzona jest indywidualizacja procesu edukacyjnego, uwzględniająca

potrzeby uczniów i ich rodziców w tym zakresie. Nauczyciele wierzą w uczniów i okazują im wsparcie

w pokonywaniu trudności.

W Szkole analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań wewnętrznych.

Analizy te prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje

działania. Prowadzone działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Nauczyciele

prowadzą badania odpowiednio do potrzeb Szkoły, w tym badanie osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

Wykorzystują także wyniki badań zewnętrznych.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 5
Patron Mikołaj Kopernik

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Wadowice

Ulica os.M.Kopernika

Numer 11

Kod pocztowy 34-100

Urząd pocztowy Wadowice

Telefon 0338232480

Fax 0338732055

Www zsp2wadowice.iap.pl

Regon 35669746500000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 289

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 25.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 18.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 7.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 22.23

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.56

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat wadowicki

Gmina Wadowice

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji, co skutkuje tym, że uczniowie osiągają różnorodne sukcesy edukacyjne oraz są przygotowani

do dalszego etapu kształcenia.

2. Dzięki indywidualizacji procesu kształcenia w Szkole odkrywa się i wykorzystuje potencjał edukacyjny

uczniów, co przekłada się na osiągnięcie przez nich sukcesu szkolnego oraz doskonalenie kompetencji

przydatnych na dalszych etapach kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.

3. Nauczyciele, organizując procesy edukacyjne, analizują wyniki sprawdzianu oraz innych badań

wewnętrznych, w tym ewaluacji, wykorzystują także wyniki badań zewnętrznych, dzięki czemu

podnoszą jakość pracy własnej i Szkoły. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole realizuje się podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego oraz zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Nauczyciele monitorują

i analizują osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, oraz formułują

i wdrażają wnioski pochodzące z tych analiz, które przyczyniają się do osiągania różnorodnych

sukcesów edukacyjnych uczniów oraz do wzrostu efektów kształcenia. Działania Szkoły

ukierunkowane są na osiągnięcie sukcesu przez uczniów na kolejnym etapie edukacyjnym i rynku

pracy.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

W Szkole realizuje się podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu

edukacyjnego. Prowadzona jest diagnoza „na wejściu” na poszczególnych etapach edukacyjnych. Analizie

poddawane są wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z wydawnictwem Operon,

Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, Diagnozy Umiejętności Matematycznych DUMA,

sprawdzianów wewnętrznych, Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem i sprawdzianu w klasie szóstej szkoły

podstawowej. Oprócz tego analizuje się gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, rozmawia

z nauczycielami przedszkola, poszczególnych etapów edukacyjnych i rodzicami, dokonuje się analizy opinii

i orzeczeń wydanych przez poradnię specjalistyczną oraz prowadzi szeroko rozumianą obserwację. Wynikiem

przeprowadzonej diagnozy są sformułowane wnioski, które są wdrażane i przekładają się na działania

nauczycieli, co znajduje swoje odzwierciedlenie podczas obserwowanych zajęć edukacyjnych oraz w ofercie

zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających. 
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość kształtowania kompetencji kluczowych: komunikowania się w języku

ojczystym (wyk. 1j), uczenia się (wyk. 2j), czytania (wyk. 3j), odkrywania swoich zainteresowań

i przygotowania do dalszej edukacji (wyk. 4j), myślenia naukowego (wyk. 5j) i matematycznego (wyk. 6j).

Nieco rzadziej rozwijane są umiejętności pracy zespołowej (wyk. 7j) i posługiwania się nowoczesnymi

technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (wyk. 8j). Nauczyciele znają podstawę programową kształcenia

ogólnego oraz wykorzystują zalecane warunki i sposoby jej realizacji, co znajduje odzwierciedlenie podczas

obserwowanych zajęć. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j



Szkoła Podstawowa nr 5 11/27

      

Wykres 7j Wykres 8j

Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, oraz

formułują i wdrażają wnioski pochodzące z tych analiz. Monitorując osiągnięcia uczniów, zadają pytania

i stwarzają taką możliwość uczniom, sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie

zrozumieli omawiane kwestie, proszą o podsumowanie ćwiczenia, zbierają informacje zwrotne. W mniejszym

stopniu wykorzystują różne narzędzia diagnostyczne oraz posługują się indywidualną dokumentacją każdego

ucznia. Oprócz tego stosują ocenianie bieżące i podsumowujące oraz ocenianie kształtujące (wyk. 1w). Znajduje

to odzwierciedlenie podczas obserwowanych zajęć. Rozmawiają także z rodzicami i pozyskują od nich

informacje zwrotne. Wysunięte wnioski z analizy osiągnięć służą nauczycielom m.in. do indywidualizacji procesu

edukacyjnego, polepszenia relacji z rodzicami, modyfikacji warsztatu pracy oraz autorefleksji. Sprzyjają

poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych oraz organizacji zajęć wyrównujących szanse edukacyjne

i rozwijających adekwatnych do potrzeb i oczekiwań uczniów.
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Wykres 1w
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Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do osiągania różnorodnych

sukcesów edukacyjnych uczniów, co przekłada się na wzrost efektów kształcenia. W wyniku bieżących analiz

osiągnięć uczniów wprowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające oraz zajęcia

specjalistyczne, realizowany jest indywidualny program nauczania z matematyki, udoskonalono procedury

w zakresie wychowania, ujednolicono oddziaływania wychowawcze Szkoła - dom. Zdaniem Dyrektora działania

podejmowane przez Szkołę są skuteczne, a ich ocena zostanie dokonana na zakończenie pierwszego i drugiego

okresu bieżącego roku szkolnego. Uczniowie osiągają różnorodne sukcesy, najbardziej zadowoleni są z wyników

w nauce, osiągnięć sportowych a także osiągnięć w różnego rodzaju konkursach (wyk. 1o). Wyniki sprawdzianu

na zakończenie klasy szóstej szkoły podstawowej na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawiają się

następująco: w roku szkolnym 2011/2012 - 6 stanin (wyżej średni), w roku szkolnym 2012/2013 - 5 stanin

(średni), w roku szkolnym 2013/2014 - 9 stanin (najwyższy). Poddając analizie wyniki szczegółowe, obserwuje

się wzrost poziomu opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce.

W stosunku do wyniku sprzed dwóch lat nieco słabiej (o punkt procentowy) wypadła umiejętność korzystania

z informacji. W świetle powyższych danych obserwuje się wzrost efektów kształcenia.

 

Wykres 1o
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Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Działania Szkoły ukierunkowane są na osiągnięcie sukcesu przez uczniów na kolejnym etapie edukacyjnym

i rynku pracy. Uczniowie rozwijają umiejętności interpersonalne oraz kształcą właściwe postawy moralne.

Nabywają kompetencje obywatelskie, rozwijają świadomość i ekspresję kulturalną. Doskonalą umiejętność

czytania, posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym, technologią komunikacyjną i informacyjną,

kształcą myślenie naukowe i matematyczne oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. Posiadają

zdolność uczenia się, pobudzona jest ich ciekawość poznawcza. Przygotowani są do uczenia się przez całe życie

oraz dążenia do ciągłego rozwoju. Osiągają sukcesy na kolejnym etapie edukacyjnym i w dorosłym życiu. 
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być

one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest

przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują

nauczanie i wspierają uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz

sytuację społeczną każdego ucznia. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne adekwatne do potrzeb

uczniów. Ma miejsce współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom.

W Szkole nie obserwuje się przypadków dyskryminacji wśród dzieci, podejmuje się różnorodne

działania profilaktyczne. Prowadzona jest indywidualizacja procesu edukacyjnego, uwzględniająca

potrzeby uczniów i ich rodziców w tym zakresie. Nauczyciele wierzą w uczniów i okazują im

wsparcie w pokonywaniu trudności.

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W Szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

Rozpoznawanie zdolności, możliwości, potrzeb i osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się poprzez:

obserwację, wymianę informacji między nauczycielami z poszczególnych etapów edukacyjnych, rozmowy

z psychologiem, pedagogiem, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, różnorodne metody badawcze oraz analizę

danych zastanych. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i  potrzebach ich dzieci (wyk. 1j) oraz

wskazują możliwości ich rozwoju (wyk. 2j). Za najważniejsze potrzeby uczniów uznają: bezpieczeństwo,

potrzebę przynależności, uznania, samorealizacji. Dyrektor deklaruje, że osiemdziesięciu uczniów zostało

rozpoznanych jako potrzebujący wsparcia z uwagi na szczególne uzdolnienia, niepełnosprawność, zagrożenie

niedostosowaniem społecznym, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia komunikacji językowej czy inne

potrzeby. Wszyscy otrzymali wsparcie adekwatne do rozpoznanych potrzeb.
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia 

Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia. Tworząc

ofertę, Dyrektor kieruje się oczekiwaniami uczniów i rodziców, zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach

poradni specjalistycznej oraz możliwościami Szkoły w zakresie kwalifikacji kadry pedagogicznej, bazy lokalowej 

a także posiadanych środków finansowych. Dyrektor informuje, że nie wszyscy uczniowie uczestniczą

w zajęciach pozalekcyjnych. Uzasadnia to faktem, że wielu z nich korzysta z różnorodnych form zajęć

dodatkowych poza Szkołą, np. w ośrodku kultury, ognisku pracy pozaszkolnej, szkole muzycznej, organizacji

harcerskiej oraz klubach sportowych. Podejmowane są działania w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi

potrzebami edukacyjnymi, czego przykładem jest organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i zajęć

rozwijających, zajęć rewalidacyjnych a także zajęć specjalistycznych. W opinii rodziców zajęcia pozalekcyjne są

adekwatne do potrzeb ich dzieci (wyk. 1j). Rodzice dostrzegają potrzebę poszerzenia oferty zajęć dla uczniów

pierwszego etapu edukacyjnego. Zdaniem nauczycieli właściwe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów

sprzyja stworzeniu warunków do osiągnięcia przez nich sukcesu na miarę ich indywidualnego potencjału.

Zdaniem uczniów oferta zajęć pozalekcyjnych pomaga im w nauce (wyk. 2j) i jest interesująca (wyk. 3j). W ich

opinii, jeśli tylko ktoś chce, może uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

Z informacji uzyskanych od Dyrektora, rodziców i uczniów wynika, że w Szkole nie występują przypadki

dyskryminacji wśród uczniów. Nauczyciele sygnalizują, że sporadycznie zdarzają się takie sytuacje oraz

że dotyczą one statusu materialnego oraz niepełnosprawności. Podkreślają, że w takich przypadkach reakcja

z ich strony jest natychmiastowa. W Szkole są podejmowane działania antydyskryminacyjne poprzez

prowadzenie edukacji w tym zakresie w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych i godzin do dyspozycji

wychowawcy, spotkań ze specjalistami (m.in. służbami mundurowymi, pedagogiem, psychologiem),

realizowania programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz działalność pozadydaktyczną, m.in.

szeroko rozumianą działalność charytatywną. Organizowany jest „Dzień Tolerancji” oraz kampania „Postaw

na Rodzinę”. Nauczyciele deklarują, że w tym i poprzednim roku szkolnym podejmowali działania

antydyskryminacyjne podczas prowadzonych przez siebie zajęć (wyk. 1w). W swej pracy dbają o język, którym

posługują się uczniowie, by nie dyskryminował drugiego, oraz stanowią dla nich przykład. Zdaniem uczniów

nieco inaczej traktują oni kolegę czy koleżankę, którzy nie prezentują zachowań społecznie akceptowanych.

Swoją postawą pokazują, że nie zgadzają się z konkretnym zachowaniem, ale akceptują ich jako osoby.

Sporadycznie zdarzają się sytuacje trudne w relacjach między uczniami, tu reakcja ze strony nauczycieli jest

natychmiastowa. 
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Wykres 1w

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami wspierającymi pracę we wszystkich jej obszarach, m.in. z: Poradnią

Psychologiczno - Pedagogiczną w Wadowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Centrum Pomocy Społecznej w Wadowicach, Ośrodkiem

Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Sądem Rejonowym

w Wadowicach, Rzymskokatolicką Parafią pw. Świętego Piotra Apostoła w Wadowicach, Wadowickim Centrum

Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną w Wadowicach, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

w Wadowicach, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w Wadowicach, Związkiem Harcerstwa

Polskiego w Wadowicach. Oprócz partnerów instytucjonalnych Szkoła współpracuje z partnerami społecznymi:
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Klubem Sportowym „Skawa” w Wadowicach, Klubem Sportowym „Oyama Karate” w Wadowicach,

Stowarzyszeniem „Dać Szansę” w Wadowicach, Świetlicą dla Dzieci im. Jana Pawła II w Wadowicach. Dzięki

temu współdziałaniu uczniowie zaspakajają naturalną ciekawość świata, rozwijają swoje zainteresowania

i pasje, nabywają umiejętność właściwego organizowania czasu wolnego. W sytuacjach trudnych są obejmowani

pomocą specjalistyczną i wsparciem socjalnym. Współpraca z instytucjami poza pełnieniem podstawowych

funkcji, tj. edukacyjnej, opiekuńczej czy wychowawczej umożliwia zakorzenienie Szkoły w środowisku lokalnym.

Jest adekwatna do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej oraz wpływa na ich wszechstronny rozwój. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia

Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, uwzględniając potrzeby uczniów. Motywują uczniów

do aktywnego uczenia się, tworząc właściwy klimat sprzyjający temu procesowi, poprzez efektywną

komunikację interpersonalną, sposób prowadzenia zajęć, adekwatny dobór form, metod i środków

dydaktycznych, informację zwrotną i stosowanie wzmocnień pozytywnych. Nauczyciele stwarzają możliwość

osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi na miarę jego możliwości. Podejmowane przez nich działania są

skuteczne, o czym świadczy zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny. W opinii uczniów mogą oni

uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcieliby być (wyk. 1j).

Wykres 1j
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom

Wsparcie otrzymywane przez uczniów w Szkole odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców. Nauczyciele

wierzą w możliwości uczniów (wyk. 1j, wyk. 2j) oraz twierdzą, że mogą się oni nauczyć nawet trudnych rzeczy

(wyk. 3j). W wywiadzie uczniowie podkreślają, że nauczyciele ich wspierają. W opinii rodziców nauczyciele służą

radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (wyk. 4j, wyk. 5j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Stan oczekiwany:

Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem

zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych

szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie

udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań.

Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych

źródeł.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu, ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań wewnętrznych.

Analizy te prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się

i podejmuje działania. Są one monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

Szkoła wykorzystuje także wyniki badań zewnętrznych. Prowadzone są badania odpowiednio do jej

potrzeb, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

W Szkole analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz dane z egzaminów zewnętrznych (wyk. 1w). Analizy

te prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

Wnioski z egzaminów zewnętrznych dotyczą m.in. doskonalenia umiejętności kluczowych, zwłaszcza tych, które

są najsłabiej opanowane, organizacji zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających oraz

specjalistycznych, aktywizacji uczniów do udziału w konkursach oraz wdrażania do takiej formy sprawdzania

wiadomości i umiejętności, jakim jest sprawdzian zewnętrzny. Natomiast wnioski z ewaluacji wewnętrznej

prowadzonej na terenie całej Szkoły odnoszą się do aktywności uczniów i kształtowania właściwych postaw

uczniów. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły nauczycielskie dotyczą m.in. doskonalenia

kompetencji kluczowych, indywidualizacji procesu kształcenia oraz modyfikacji warsztatu pracy. Nauczyciele

wykorzystują wnioski z przeprowadzonych badań m.in. do indywidualizacji procesu edukacyjnego, adekwatnego

doboru metod, monitorowania nabywania wiedzy i umiejętności, organizacji różnorodnych form zajęć

pozalekcyjnych, motywowania uczniów do nauki oraz do udziału w konkursach i zawodach sportowych a także

do doskonalenia umiejętności kluczowych.
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Wykres 1w

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań dotyczące prowadzonej ewaluacji

wewnętrznej i egzaminów zewnętrznych (wyk. 1w). Jako przykłady zmian w pracy wynikających z wniosków

z monitorowania nauczyciele wymieniają m.in.: indywidualizację procesu nauczania, poszukiwanie nowych

rozwiązań metodycznych, zwiększenie częstotliwości korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej,

prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających oraz innych zajęć specjalistycznych.

W programach nauczania uwzględnia się nabytą podczas diagnozy wstępnej wiedzę poprzez doskonalenie

słabiej opanowanych umiejętności kluczowych. 
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Wykres 1w

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

W Szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Nauczyciele korzystają z różnego rodzaju badań

edukacyjnych, wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej Szkoły, mikrobadań, danych

z egzaminów zewnętrznych oraz badania losów absolwentów (wyk. 1w). Nauczyciele wymieniają, iż korzystają

m.in. z wyników TALIS - Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się, badania w ramach Programu

Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA, Raportu o stanie edukacji, Raportu NIK o stanie

wychowania fizycznego w szkołach, Badania gotowości szkolnej, Badania 6 i 7 latków na starcie szkolnym,

Badania stanu czytelnictwa. W opinii nauczycieli wyniki badań zewnętrznych służą im do oceny postępów

edukacyjnych uczniów, modyfikacji procesu edukacyjnego, do organizacji warsztatów dla uczniów, do tworzenia

indywidualnych planów pracy z uczniami, do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na zajęciach wychowania

fizycznego, do porównania szkoły z innymi placówkami. Służą podniesieniu jakości pracy Szkoły oraz informują

o stanie polskiej oświaty.
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Wykres 1w

Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów

Szkoła prowadzi badania odpowiednio do jej potrzeb, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów. Bada się

m.in. poziom nabywania wiadomości i umiejętności, sprawność fizyczną (motorykę) z wykorzystaniem testu

Chromińskiego, testu Coopera oraz testu Eurofit. Przeprowadza się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji

Trzecioklasisty z wydawnictwem Operon, Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów, DUM-a

Diagnozę Umiejętności Matematycznych, Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem. Prowadzi się diagnozę

środowiska i zagrożeń. Badania służą określeniu postępów edukacyjnych, ocenie rozwoju motorycznego,

określeniu kierunków działań, a tym samym podniesieniu jakości pracy Szkoły. Absolwenci pozostają w tej

Szkole, więc ich losy są znane. Informacje o nich wykorzystywane są do korekty modelu absolwenta,

promowania wartości edukacji czy modyfikacji warsztatu pracy. Absolwenci są wzorem dla młodszego

pokolenia.
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